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    م  2019مايو  5هـ املوافق 1440شعبان   30 : اليوم

 والنصف مساء  السادسة:  الساعه

   اخلريية سند مجعية  مقر:  املكان

 

 

  :  احلضور  

 

ئيس ر                          ن عبدالعزيز     بعبداهلل  بنت لةعاد صاحبة السمو امللكي األمرية / .1

   جملس اإلدارة

 ائبن                                                                        سىاملو نعبدالرمح بنت اجلوهرة/   األستاذة .2

 اإلدارة جملس رئيس

                                                                                       اري السن  الدكتورة / آمال بدر الدين .3

 إدارة جملس عضو

  عضو جملس إدارة السمرييعبد اهلل عوض  /األستاذ .4

 ضوع                                                                           ان  وطبالدكتورة  / هيفاء عبد الكريم ال .5

 ةإدار جملس
 

 

6.                                                                                                               

 : واملعتذرين

 عضو جملس إدارة الدكتور / فيصل بن منصور الفاضل  .1

ضو ع                                                                                                 األستاذة / مشاعل الشبيلي        .2

 جملس إدارة

                                                                                 واف الش األستاذة / فادية بن حميي الدين .3

 عضو جملس إدارة

 اإلدارة الثالث   جملس إجتماع  

 بالسرطان املرضى األطفال لدعم اخلريية سند مجعية
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 ضوع                                                                                                           وفاء الطجل الدكتورة  /  .4

 ةإدار جملس

 
 

 : من كال اإلجتماع حضر كما

 دارةكرتري  جملس اإلس                                                                                             سناء  ذهيبان الذهيبان األستاذة /  .1

 ملدير اإلداري ا                                                                                                              األستاذة /  أمساء  الراشد .2
 

 

 

 

  اإلجتماع  ابتدْا ثم من و    حضورهم على شكرتهمو باألعضاء  رحبت و  والنصفالسادسة    لساعةا متام يف  ئيس جملس اإلدارةر  -  داهللت عباإلجتماع صاحبة السمو امللكي األمرية / عادلة بن افتتحت

 : كالتالي وهي  البنود  مبناقشة

 

 

 

 

 

 ما مت  مناقشته املوضوع
 التوصيات

 

1 

 

 اجلمعيةبثائق لوا فالتعديل على سياسة اتال

 

 

 تالف ت على سياسة التعديالض ابع عرضت األستاذة أمساء الراشد

 . .االقسام حتياجاتع امسب يتنامبا   الوثائق يف اجلمعية

 

 ا عرب تطبيقاتة حلفظهضافاالب   اهمية  األرشفة اإللكرتونية 

 .  Sky driveخمتلفة مثل  السحابة أو ال

  من  كما ورد جلمعيةثائق باالو فتالالتعديل على سياسة ااعتماد

 . مكتب التنمية االجتماعية 

 

2 

 

لعمل ازارة و نمح املشروع الوقفي املقرت

 والتنمية االجتماعية

 

   ول كتـب التنميـة حـ   رد مـن م لـوا ا  عرضت األستاذة أمسـاء الراشـد

 لس .عضاء اجملى أعل املشروع  الوقفي "استدامة "

   لعقاريـة بشـكل   مارات اسـت اال أبدت مسوها حتفظها فيما خيـ

 .عام  

 

 عمـل  دوى بجـ شـركة    ل مـع اصـ مسـو رئـيس اجمللـس  بالتو    جهتو

تبـار  خـذ بعـا االع  ي مـع اال عقـار ال االسـتثمار دراسة لبحث فاعليـة  

ــراهن و ــ   ــالوضــع االقتصــادي ال ــى للترق مث ط ــوازن  ثل ــوع والت ن

 . االستثماري  للجمعية
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 عرض القوائم املالية 

 

  سابا تاجع احلر مرقريت   حسبعرض القوائم املالية  مت 

 

 

 ا مت االعتماد على ما ورد فيه. 
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    ياناتهممل  بكتت  ملن ماملوافقة على  ازالة  

 من األعضاء املؤسسا

 

 عيات اخلريية يع اجلمن مجم  يةبناء على  طلب  مكتب التنم 

 ملا يرتتب علىوؤسسا امل اءعضبضرورة استكمال بيانات األ

ع  مج االنتهاء من مت ن يتم أىل  ا  تذلك من تعطيل مجيع املعامال

 .بيانات كافة  العضوات   

 

   مة ناتهم  من قائتمل بيا تكمل لة منازاباالمجاع  اعتمد اجمللس

عدم ل وذلك  ول هلم  تم الوصيال  نا  حيث أنه من املمكناملؤسسا 

 . نوك الب تالتعطل  أعمال اجلمعية  وتعام

 

 

 

 

          مساء   8:45  الساعه عند اإلجتماع إنتهى

   م 2019   سبتمرب  15املوافق   هـ  1441 حمرم  16 األحد:  القادم اإلجتماع موعد 

 

 

 عـامال ديـرملا                                                                                                                                                            يس جملس اإلدارة رئ إعتماد                                      

 

 

                                                         

                           

 األستـاذة                                                                                                                                                               ة      ألمريي اصاحبة السمو امللك                             

                                             الناحلـجيـ صـاحل بنت يـمر                                                                                                                                  ن عبدالعزيز                 عادلة بنت عبداهلل ب                           

                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                             

 الرمسي اخلتم


